Egy délután a Könyvtárban
Szigethalom könyv‐és könyvtármoly lakosságának jelentős része az utóbbi napokban tulajdonképpen
beköltözött a Hegedüs Géza Városi Könyvtárba.
A zseniális Vekerdy Tamás és a lehengerlő Lázár Ildikó találkozók után ma délután két, előzetesen
meghirdetett pályázat díjkiosztóján vettünk részt nagyon kellemes körben és szemet gyönyörködtető
létszámban. Idén emlékezünk Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára, ez alkalomból a lelkes
könyvtárosok egy igen becsületes és terjedelmes tesztet állítottak össze Gárdonyi munkásságából a
szigethalmi általános iskolások részére. A verseny egyáltalán nem volt könnyű, rengeteg mindennek kellett
utánanézni, ez mégsem tántorított el 25 gyermeket attól, hogy alaposan megismerje Gárdonyi Géza életét
és műveit. Az értékelésnél Inczéné Molnár Ágnes könyvtárosunk olyan érdekességeket mondott még el az
íróról, amit csak a legelszántabb Gárdonyi‐kutatók tudhattak eddig, köszönjük Áginak hálás szívvel a
különlegességeket és hogy ilyen igényes versenyt szervezett, időt‐fáradságot nem kímélve javította a
teszteket. Minden résztvevő emléklapot kapott, a helyezettek könyvjutalomban részesültek.
A délután második felében a fogalmazásverseny résztvevőit díjazták a könyvtárosok több kategóriában. A
verseny szülőanyja és lebonyolítója Szabó Zsuzsanna könyvtáros volt, köszönjük Zsuzsinak és Luttenberger
Katalin Igazgató Asszonynak, hogy a helyezettek fogalmazásait fel is olvasták. Külön értékelték az 5‐6. és
külön a 7‐8. évfolyamosokat, az alsósok emléklapot kaptak. Nagyon szép, tartalmas, időnként vicces,
máskor megfontolandó írásokat adtak be mindkét iskola tanulói, minden fogalmazásban kiemelték a
gyerekek a könyvtáros nénik áldozatos munkáját, hogy mindenki mosolygós, segítőkész és nincs
megválaszolhatatlan kérdés. A gyerekeken, műveiken és a könyvtáros néniken kívül volt még a délutánnak
egy főszereplője, Szatmári Zsolt Úr, aki nagyvonalúan felkarolta ezt az eseményt és fantasztikus
ajándékokat biztosított minden kis írópalánta részére. Hálásan köszönjük, hogy az értékes
könyvjutalmakkal, a számítástechnikai eszközökkel emelte a verseny színvonalát. A helyezetteken kívül
Szatmári Úr különdíjakban is részesítette a valamiért kiemelkedő írások alkotóit.
Az eseményt megtisztelte Fáki László polgármester Úr és Egyed Jolán, a Szigethalmi Széchenyi István
Általános Iskola Igazgató Asszonya is, köszönjük, hogy velünk örültek a gyerekek sikereinek.
Tisztelettel köszönjük a Hegedüs Géza Városi Könyvtár dolgozóinak, a könyvtáros néniknek, hogy az
Országos Könyvtári Napok keretében ilyen kiváló rendezvényeken vehettünk részt a gyerekekkel.
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